
Květnové setkání dětí z projektu HALÓ, HALÓ - TADY VEČERNÍČEK v Černé Hoře 

Ve středu 20. května 2015 v budově mateřské školy v Černé Hoře jsme měli možnost se na 
chvíli vrátit do dětství a do pohádek, protože nás zde čekal kluk Večerníček. Večerníček letos 
slaví neuvěřitelných 50 let. 50 let dětem pomáhá usínat s pohlazením z Pohádkové říše. 

Večerníčkovy narozeniny jsme s dětmi z Blanenska oslavili v rámci čtenářského  projektu pro 
období 2014/2015 s názvem Haló, haló-tady Večerníček.  

Cílem projektu je podpora čtenářství i četby s pochopením textu a rozvíjení fantazie. A také 
setkání se zajímavými osobnostmi, se kterými by se jinak děti ale i dospělí z tohoto regionu 
nepotkali (například Jára Fišerová - kostýmní výtvarnice z Divadla Radost v Brně i z České 
televize, Eugen Sokolovský - televizní i filmový režisér pořadů pro děti a mládež, Renata 
Hladká - Divadlo Radost v Brně). Jana Francová ze Slatinic nakreslila pro děti z Blanenska 
obrázek „svého“ Večerníčka, který byl hlavním motivem na diplomu, věnování v knize i jako 
omalovánka. 
 
Součástí slavnostního ukončení projektu v Černé Hoře je i putovní výstava autorských prací 
dětí z Blanenska, například:  

• Literární – vlastní pohádka, popis pohádky, která se nejvíce líbila 
• Výtvarné – ilustrace, plakát, koláž, pásová frotáž 
• Literárně-výtvarné – komiks, obrázek s popisem 
• Video dramatizace  pohádky 
• Dramatické – ukázka ztvárnění pohádky 
• Trojrozměrné – keramické, papírové, přírodninové objekty… 

V Černé Hoře se nás sešlo nakonec 130 dětí i dospělých. Dětské kolektivy byly odměněny 
diplomem, knihou (věnoval Albatros Media Praha a MZK Brno), pro další výtvarnou tvorbu 
dárkem z Papíren Brno, volnou vstupenkou na rozhlednu Podvrší ve Veselici a dalšími 
drobnými dárky. Občerstvení zajistil Pivovar Černá Hora a Pekárny Blansko.Děti nás potěšily 
jak písničkami, zazněly i autorské ze ZŠ Černá Hora s paní učitelkou Mgr. Janou Kubelkovou, 
tak dramatizací pohádek nebo tanečky. 

Našeho projektu se za období říjen 2014 - duben 2015 zúčastnilo celkem 730 dětí i dospělých 
účastníků. 

Jsou to děti z Olešnice, Obory, Kunštátu, Ráječka, Blanska, Boskovic, Černé Hory, Lysic, 
Velkých Opatovic, Kuniček, Ostrova u Macochy, Rájce-Jestřebí a Olomučan. 

Atmosféru krásného dopoledne dokreslují fotografie. Bylo to jednoduše úžasné a my se již 
těšíme na další setkání nad knihou i při čtenářských putováních. 

 

Mgr. Jana Trubáková a Helena Jalová, MZK Brno 

 


